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Nieuws van het bestuur  
 
 
 
GiGa Gaaf! 
Afgelopen vrijdag had ViVa VALTO voor de tweede keer alle kleuters van de Lierse 
basisscholen op het veld, die voor hun school meededen aan de Koningsspelen. 
De 365 kinderen hebben zich tijdens een wederom prachtige dag prima vermaakt en wij hebben laten 
zien dat we een dergelijk evenement heel goed kunnen organiseren. 
 
WiWa Wat zeg ik? Een geweldige organisatie! Mijn stage bij de dames Marja en Lieselotte viel eigenlijk 
tegelijk met de dag zelf, maar dan zie je ook meteen dat aan alle details is gedacht. Wat vorig jaar is 
opgezet, wordt nu weer afgedraaid met alle leerpunten meegenomen in het draaiboek. En samen de 
sponsor Adfysio, de leerlingen van het Mondriaan college en de vele vrijwilligers die hun waarde weer 
hebben laten blijken hebben we met veel creativiteit en energie er een onvergetelijke dag van gemaakt. 
 
Nog even nagenieten? Kijk dan snel op http://val.to/gigakangoeroedag2015. 
 
Op de vroege zaterdag hebben we ook de eerste twee kampioenen van de tweede helft veld mogen 
feliciteren. Zowel de D1 als de F5 zijn ongeslagen in hun poule en mochten alvast van de taart snoepen, 
geweldig! 
 
Tenslotte wil ik nog even vermelden dat onze vriend van de club en veelzijdig vrijwilliger Frans Voskamp 
afgelopen vrijdag is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Frans, nogmaals namens heel 
VALTO gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 2 mei 2015 
16:00 1874 Vriendenschaar 1 - VALTO 1 Sluisweg in Hardinxveld-Giessendam Robert van Heiningen 

 
Opstellingen 2 mei 2015 
Selectie Vertrek 14:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron 
 
 
Zaterdag 9 mei 2015 
15:30 1006 VALTO 1 - KOAG 1 De Zwet in De Lier R. Proost 

14:00 4134 VALTO 2 - Oranje Wit 3 De Zwet in De Lier H. Hooimeijer 

14:30 4261 VALTO 3 - VEO 4 De Zwet in De Lier R. Leltz 

13:00 4257 VALTO 4 - Oranje Nassau/irit 3 De Zwet in De Lier Jos van Putten 

17:00 515 Excelsior 5 - VALTO 5 Biesland in Delft  
15:30 688 Excelsior 6 - VALTO 6 Biesland in Delft  
12:30 452 Weidevogels 4 - VALTO 7 Merenveld in Bleiswijk  
17:00 7164 VALTO A1 - ONDO A1 De Zwet in De Lier Henk v.d. Nol 

12:30 7153 VALTO A2 - Weidevogels A2 De Zwet in De Lier Thijs Dijkstra 

15:30 12538 ALO A2 - VALTO A3 Bosjes van Pex Marcel Lakeman 

09:30 23308 Excelsior B1 - VALTO B1 Biesland in Delft M. Kruit 

17:15 12810 GKV B1 - VALTO B2 Bezuidenhoutseweg   
10:15 23668 Kinderdijk C1 - VALTO C1 Molenzicht in Alblasserdam clubsr Sporting Delta 

10:15 13202 Refleks C1 - VALTO C2 Prinses Irene in Rijswijk  
12:00 13168 VALTO C3 - GKV C1 De Zwet in De Lier Kees Verkade 

11:30 13617 VALTO D1 - DES D1 De Zwet in De Lier Hellen Korteland 

09:00 13580 ODO D2 - VALTO D3 De Commandeur  
10:00 13602 VALTO D4 - Weidevogels D2 De Zwet in De Lier Rosalie Prins 

09:30 15117 VALTO E1 - Refleks E1 De Zwet in De Lier Marije van Dalen 

09:30 14276 VALTO E4 - Avanti E6 De Zwet in De Lier Marja de Jong 

10:30 14297 VALTO E3 - Phoenix E3 De Zwet in De Lier Martijn Kuijvenhoven 

12:30 14503 Avanti E5 - VALTO E5 De Groene Wijdte in Pij  
10:30 15024 VALTO E6 - GKV E2 De Zwet in De Lier Rik Wienke 

10:00 14899 Fortuna / My F1 - VALTO F2 Kruithuisweg-Oost in Delft  
10:00 14843 Lynx F1 - VALTO F4 De Dijken in Den Haag Christy Sloos 

10:00 14839 Die Haghe F4 - VALTO F5 Baambruggestraat 10  
 
Opstellingen 9 mei 2015 
Selectie Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, w.a. 
 
VALTO 3 Aanwezig 13:30 uur  
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Michiel 
 
VALTO 4 Aanwezig 12:00 uur 
Dames: Annemiek, Esther, Hellen, Marleen B, w.a. 
Heren:  Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P 
 
VALTO 5 Vertrek 16:00 uur 
Dames:  Laura H, Lisa R, Lisa S, w.a., w.a. 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Laurens, w.a., w.a. 
 
VALTO 6 Vertrek 14:00 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Mandy B, Romy B 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent 
 
VALTO 7 Vertrek 11:00 uur  
Dames: Marije, Ria, Petra J, Gerda, Marleen S 
Heren:  G-J, Rinze, Ruud, Jelle, Wilco 
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Uitslagen zaterdag 25 april 2015 
  IJsselvogels 1 - VALTO 1 20 - 15 
IJsselvogels 2 - VALTO 2 14 - 13 
VALTO 3 - Vlaardingen 3 uno 
VALTO 4 - Vlaardingen 4 9 -   9 
Velocitas 5 - VALTO 5 10 - 13 
ODO 6 - VALTO 6 7 - 11 
De Meervogels 9 - VALTO 7 12 -   6 
VALTO 8 - Madjoe 6 10 -   3 
Achilles A1 - VALTO A1 18 - 13 
DKC A1 - VALTO A2 15 -   7 
VALTO A3 - Refleks A4 7 -   8 
ONDO B1 - VALTO B1 13 -   9 
ODO B2 - VALTO B2 6 - 11 
ONDO C1 - VALTO C1 10 -   3 
VALTO C2 - Dijkvogels C2 8 -   5 
Futura C1 - VALTO C3 3 -   4 
VALTO D1 - ODO D1 7 -   1 
ONDO D3 - VALTO D2 3 -   3 
GKV D2 - VALTO D3 5 -   5 
VALTO D4 - Achilles D2 1 -   7 
VALTO D5 - Avanti D5 3 -   3 
ONDO D4 - VALTO D5 12 -   2 
VALTO E1 - DES E1 10 -   3 
VALTO E2 - ONDO E6 6 -   8 
ONDO E2 - VALTO E4 13 -   3 
Die Haghe E2 - VALTO E3 7 -   4 
Futura E2 - VALTO E6 13 -   5 
VALTO F1 - Avanti F2 17 -   3 
VALTO F2 - ONDO F1 13 - 12 
Die Haghe F2 - VALTO F3 13 -   3 
Fortuna / My Collections F4 - VALTO F4 8 -   8 
Pernix F4 - VALTO F5 6 -   8 

 

 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 en 2 allebei in Moordrecht voor de wedstrijd tegen IJselvogels. Voor VALTO 2 de schone taak 
om de 5 punten voorsprong te verdedigen. Helaas haalde het tweede niet hun eigen niveau en werd er 
verloren. VALTO 1 de wedstrijd voor aansluiting bij de top, of bij de rest van de poule. Aan het begin 
scherp maar in de loop van de eerste helft zakte het eerste weg. In de tweede helft een feller eerste dat 
initiatief toonde, ondanks de veel kansen voor de aansluiting is het niet gelukt om langs zij te komen. 
VALTO 4 speelde gecombineerd met het derde een wedstrijd tegen Vlaardingen. Een achterstand werd 
op het eind knap omgebogen tot gelijke stand. In de laatste 40 seconde kon er nog een mooie 
overwinning gestolen worden, maar dat had niet zo moeten zijn. 
VALTO 6 heeft de smaak te pakken! Na de overwinning van vorige week werd er vandaag wederom een 
overwinning geboekt. 
VALTO 7 mocht naar Meervogels, aan het begin ging het nog gelijk op maar de thuisploeg lukte het om 
makkelijker tot score te komen.  
VALTO 8 heeft een sterke verdediging staan, en met o.a. De lange mannen van het achtste krijgt de 
tegenstander een paar eenschots aanvallen en kunnen de teamgenoten zelf lekker rustig aanleggen. Een 
dikke overwinning tot resultaat!  
VALTO A1 speelde aan het einde van de dag de belangrijkste wedstrijd van hun seizoen. Het beloofde 
een pittige wedstrijd te worden en dat werd het ook. Er werd terecht verloren in Den Haag. 
VALTO A2 had een zware kluif aan het Delftse DKC, er werd helaas niet genoeg gescoord om kans te 
kunnen maken op de overwinning. 
Op eigen veld speelde VALTO A3 een spannende wedstrijd tegen Refleks. Jammer genoeg werd er net 
aan het kortste eind getrokken om de punten te behouden. 
  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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VALTO B1 speelde uit tegen ONDO B1. Vorige week werd er met gemak van deze ploeg gewonnen, dus 
de verwachtingen waren hoog gespannen. Misschien wel te hoog…. ONDO begon veel gretiger aan de 
wedstrijd dan VALTO, waardoor de B1 de hele wedstrijd achter de feiten aan liep. Uiteindelijk werd er met 
13-9 terecht verloren. Gelukkig is er nog niks aan de hand, want de B1 staat nog altijd drie punten voor 
op de nummer twee. Maar om aanspraak te maken op de titel zal er de komende twee wedstrijden wel uit 
een ander vaatje getapt moeten worden. De volgende wedstrijd is op zaterdag 9 mei, uit tegen Excelsior 
B1. 
VALTO B2 speelde uit tegen ODO B2. Vorige week werd er thuis met 7-3 van deze ploeg gewonnen en 
ook dit keer was VALTO de betere ploeg. Er werd dit keer aan beide kanten meer gescoord, waardoor er 
aan het eind van de wedstrijd een 6-11 overwinning voor VALTO op het scorebord stond. Zaterdag 9 mei 
speelt VALTO B2 uit tegen GKV B1. Thuis werd er met 5-10 verloren, maar aangezien GKV ook een keer 
gelijk gespeeld heeft tegen ODO moet het toch mogelijk zijn om tegen deze ploeg punten te pakken. 
VALTO C1 speelde uit tegen ONDO C1. Vorige week bleven de punten in De Lier, waar VALTO, na een 
gelijk opgaande wedstrijd, met 8-7 wist te winnen. Dit keer was ONDO de betere ploeg en bleven de 
punten terecht in ’s Gravenzande. Tot halverwege de tweede helft bleef de schade beperkt, maar 
uiteindelijk stond er zelfs een 10-3 nederlaag op het scorebord. De poule van de C1 is erg spannend, 
omdat er nog van alles mogelijk is. De nummer één (Kinderdijk) heeft 5 punten, gevolgd door VALTO en 
ONDO met 4 punten en op de laatste plek staat Maassluis met 3 punten. Zaterdag 9 mei speelt VALTO 
uit tegen Kinderdijk. 
VALTO C2 speelde thuis tegen Dijkvogels C2. Vorige week wist de C2 nipt te winnen, 3-4. Dit keer 
maakte Dijkvogels het verschil in het tweede gedeelte van de eerste helft. Ging het tot 2-2 nog gelijk op, 
daarna liep Dijkvogels uit naar een 2-7 voorsprong met rust. Dit verschil wist de C2 in de tweede helft niet 
meer goed te maken, al werd er nog wel wat ingelopen. Eindstand, 5-8. Ook in deze poule is er nog van 
alles mogelijk, maar de C2 is zelf wel afhankelijk van wat Dijkvogels de overige twee wedstrijden doet. De 
C2 staat nu namelijk één punt achter op Dijkvogels en komt deze ploeg niet meer tegen. Zaterdag 9 mei 
wordt er uit tegen Refleks gespeeld. 
VALTO C3 speelde uit tegen Futura C1. Vorige week werd er thuis met 2-6 verloren, maar gezien de 
stand zou het wel mogelijk moeten zijn om te winnen. Dit keer ging de wedstrijd dan ook gelijk op en 
uiteindelijk wist de C3 nipt te winnen, 3-4 en dus konden de punten mee naar huis genomen worden. 
Zaterdag 9 mei speelt de C3 thuis tegen koploper GKV C1. Uit werd er gelijk gespeeld, dus wie weet dat 
er nu gewonnen kan worden en het zo nog spannend kan worden in de poule. 
VALTO D1 speelde thuis tegen ODO D1. Vorige week werd er met 3-6 uit van deze ploeg gewonnen en 
dit keer zou bij winst het kampioenschap na vier wedstrijden al binnen zijn! Eerst werd de D1 in de 
nieuwe shirts gehesen en daarmee kon het toch alleen maar goed komen?! En het werd een makkelijke 
overwinning, 7-1 en dus kon het kampioenschap gevierd worden. Nu nog wel even de overige twee 
wedstrijden winnen om zo ongeslagen bovenaan te eindigen! Zaterdag 9 mei staat eerst thuis de 
wedstrijd tegen DES D1 op het programma. 
VALTO D2 speelde uit tegen ONDO D3. Vorige week werd er thuis nog ruim van deze ploeg gewonnen, 
9-1. Maar net als een aantal andere ploegen had de D2 het dit keer veel lastiger tegen ONDO. Gelukkig 
werd er nog wel een punt binnen gehaald en werd het 3-3. Zaterdag 9 mei is de D2 vrij en op zaterdag 16 
mei spelen ze hun laatste wedstrijd thuis tegen SEV D1, die onderaan staat en nog geen punt wist te 
behalen. De competitie winnend afsluiten, moet dus wel gaan lukken!   
VALTO D3 speelde uit tegen GKV D2. Vorige week werd er thuis met 4-6 verloren. Dit keer werd er heel 
knap een gelijkspel behaald tegen de koploper, 5-5. De D3 staat nu op twee punten achterstand van de 
koploper GKV en  komt deze ploeg dus niet meer tegen. Hopelijk laat GKV in de komende twee 
wedstrijden nog ergens punten liggen en weet VALTO nog langszij te komen. Zaterdag 9 mei speelt de 
D3 uit tegen ODO D2, wat nog geen punten heeft behaald. 
VALTO D4 speelde thuis tegen koploper Achilles D2. Vorige week werd er uit een goede wedstrijd 
gespeeld tegen dit team, waardoor het onverwachts spannend werd, uiteindelijk werd er nipt verloren, 8-
7. Dit keer was Achilles wel echt een maatje te groot en wilde het bij de D4 maar niet lukken. Er werd met 
1-7 verloren. Gauw vergeten en op naar de laatste twee wedstrijden! Zaterdag 9 mei speelt de D4 thuis 
tegen Weidevogels D2. Uit werd er 8-3 verloren, maar als de D4 een goede dag heeft, kan het zomaar 
nog eens een spannende wedstrijd worden! 
VALTO D5 speelde afgelopen week twee wedstrijden. Op woensdag werd er thuis tegen Avanti D5 
gespeeld. Uit werd het een gelijkspel, 2-2 en ook dit keer ging de wedstrijd gelijk op en deelden beide 
ploegen de punten. Dit keer werd het 3-3. Afgelopen zaterdag speelde de D5 uit tegen koploper ONDO 
D4. Thuis werd er met 2-9 van deze ploeg verloren en ook dit keer was ONDO duidelijk een maatje te 
groot. Er werd met 12-2 verloren. Zaterdag 30 mei speelt de D5 haar laatste wedstrijd uit tegen ODO D3 
en gezien de stand moet het lukken om de punten dan mee te nemen naar De Lier. 
VALTO E1 speelde thuis tegen DES E1. Vorige keer werd al vrij eenvoudig van deze ploeg gewonnen en 
ook deze keer was VALTO overtuigend in hun spel. Een mooie 10-3 overwinning. Op 9 mei is de E1 vrij. 
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VALTO E2 speelde tegen ONDO E6. Vorige week werd dit een 4-2 nederlaag. Ook deze keer bleek 
ONDO te sterk voor VALTO en werd er met 6-8 verloren. Op 9 mei is ook de E2 vrij. 
VALTO E3 speelde tegen Die Haghe. Vorige week lukte het niet om te winnen en ook deze keer was Die 
Haghe te sterk en verloor VALTO met 7-4. 9 mei mogen jullie het opnieuw proberen tegen Phoenix E3. 
De vorige keer werd hier met 5-2 van verloren. Misschien dat er thuis punten te halen vallen? 
VALTO E4 mocht op herhaling bij ONDO E2. Vorige week werd het een 2-18 nederlaag voor VALTO. 
Deze keer werd de schade iets meer beperkt behouden tot 13-3. Op 9 mei spelen jullie thuis tegen 
Avanti. De vorige keer werd hier 8-1 verloren maar had er meer in gezeten. 
VALTO E5 was vrij en mag op 9 mei weer aan de slag tegen Avanti E5, de koploper in de poule. 
VALTO E6 had duidelijk moeite tegen Futura E2 en kwam zonder punten terug naar De Lier: 15-5. Op 9 
mei wacht GKV, de hekkensluiter uit de poule.  
VALTO F1 had geen enkele moeite om Avanti F2 te bedwingen. De uitslag van 17-3 zegt voldoende. 
Op 9 mei is de F1 vrij. 
VALTO F2 tegen ONDO F1 was het een stuk spannender! Ook daar zegt de uitslag genoeg: 13-12 winst 
voor VALTO. Op 9 mei wordt er tegen Fortuna F1 gespeeld waar de eerste wedstrijd van gewonnen 
werd. 
VALTO F3 had een off-day. Met twee invallers lukte het niet om Die Haghe F2 het vuur aan de schenen 
te leggen. Er werd verloren met 13-3. Op 9 mei is de F3 vrij. 
VALTO F4 speelde een gelijk opgaande wedstrijd tegen Fortuna F4 die ook gelijk eindigde in 8-8. 
De eerste punt deze competitie is binnen! Op 9 mei spelen jullie uit tegen Lynx F1. 
VALTO F5 speelde nu al haar kampioenswedstrijd. Gelijkspel was voldoende om alleen kampioen te 
worden. Na een achterstand wist de F5 zich weer te herpakken en werd er netjes gewonnen met 6-8. 
En daardoor is ons jongste team wederom kampioen! Van harte gefeliciteerd. Op 9 mei is de laatste 
wedstrijd tegen Die Haghe. Kijken of het jullie lukt om ongeslagen kampioen te worden! 
 
 
 
 
Groene ENERGIE tijdens de Adfysio-GiGaKangoeroedag 
Afgelopen vrijdag was het dan zover, ALLE kleuters van De Lier mochten de Koningsspelen bij VALTO 
gaan beleven. De Adfysio-Gigakangoeroe-vrijwilligers waren er klaar voor, het hopen was alleen nog op 
mooi weer. En dat was het! De grote oranje bol stond flink te branden boven het VALTOcomplex toen alle 
kleuters om 9.30 uur het veld op kwamen lopen. Met het nummer Energie en Doe de Kanga werden de 
kinderen opgewarmd. En met de komst van onze Koning Willem en Koningin Maxima in een witte Limo 
was het feest compleet! Geweldig! De kids gingen vervolgens een spelletjes-parcours aflopen kregen een 
eierkoek van Bakkerij van Maanen. Daarna was er nog een cooling-down olv 3 danseressen. Als klap 
op de vuurpijl gingen de kinderen naar huis met een mooie groene, gezonde goodie-bag vanAdfysio met 
daarin o.a snackgroenten van Westland Peppers. Moe maar voldaan en hopelijk  met een hele fijne 
herinnering en ervaring op ons mooie VALTOveld. 
Deze dag kon nooit zo soepel verlopen zonder de hulp van onze speaker Michiel, de DJ's Bart en Pieter, 
de catering olv Marielle en de technische hulp van Arnold Poot. Top dat jullie er weer bij waren. Een 
speciale dank gaat natuurlijk uit naar Koningin Maxima-Vera en Koning Willem-Twan en de security, 
Floris en Mees. Jullie waren geweldig!!! Complimenten!  
Ook de Mondriaanstudenten hebben dit jaar hun uiterste best gedaan om de kids een topdag te laten 
beleven. Als laatste willen we alle andere vrijwilligers, hek-bewaking, fotograaf Suzanne, cameraman JJ 
en de hulpmoeders van de scholen hartelijk bedanken voor jullie inzet!! 
    Lieselotte en Marja 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Een waardeloos weekend 
Geen goede zaken gedaan bij VALTO dit weekend. Vrijwel alle 
wedstrijdsportteam verloren hun wedstrijd. En dat is niet zo mooi gezien 
de posities van de ploegen. Ligt het aan het weer of is het gewoon even 
een dipje bij VALTO? Eigenlijk maakt dat niet zo uit. Schouders eronder 
en weer vooruit gaan!  
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Indeling komend seizoen 
In de TC zijn we al weer volop aan het puzzelen voor komend seizoen. Hiervoor is het van cruciaal 
belang dat iedereen die zijn plannen wijzigt dit voor 1 mei laat weten! Graag een berichtje aan 
leden@ckv-valto.nl als je van niet-spelend naar wel-spelend lid wilt gaan of omgekeerd. 
 
Toptrainers 5/8 

1e dinsdag vd maand Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand Bart van Muyen 

 
Herhaling berichten 
Enquete 
Nog een aantal spelers moet zijn enquête invullen en zenden aan vztc@ckv-valto.nl. Doe dit ajb snel. 
 
Trainingstijden volgend seizoen 
Al eerder gememoreerd: komend seizoen komt er wat meer structuur in de tijden voor onze trainingen. 
De tijden van zaal en veld komen beter overeen en door de nieuwe indeling is sluiten de trainingen ook 
voor de trainers beter aan op hun eigen training. 
Hieronder de voorlopige opzet voor trainingen komend seizoen (ingaande medio augustus 2015). 

	  	   Zaal	  1e	   	  	   Zaal	  2e	   	  	   Veld	  1e	   Veld	  2e	  
Kangoeroes	   Za	  10:00	   Vreeloo	  1	   	  	   	  	   Za	  10:00	   	  	  
F	  teams	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  16:00*	   Vreeloo	  1	   Ma	  17:30	   Wo	  17:30*	  
E	  teams	   Di	  17:30	   Vreeloo	  1	   Do	  16:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:00	   Do	  17:00	  

D1	   Di	  17:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Di	  17:30	   Do	  17:30	  
D2	   Di	  17:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Di	  17:30	   Do	  17:30	  
D3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Ma	  18:00	   Do	  17:30	  
D4	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  17:00	   Vreeloo	  1	   Ma	  18:00	   Wo	  18:30	  
D5	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  2	   Wo	  17:00	   Vreeloo	  1	   Ma	  18:00	   Wo	  18:30	  
C1	   Di	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:30	   Do	  19:00	  
C2	   Di	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:30	   Do	  19:00	  
C3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   ma	  18:30	   Do	  18:30	  
B1	   Di	  19:00	   Vreeloo	  2	   Do	  19:30	   Vreeloo	  2	   Di	  19:30	   Do	  19:00	  
B2	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  18:30	   Hoogland	  1	   Ma	  18:30	   Wo	  18:30	  
B3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  18:30	   Hoogland	  2	   Ma	  18:30	   Wo	  18:30	  
A1	   Di	  18:30	   Vreeloo	  1	   Do	  21:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:00	   Do	  20:00	  
A2	   Di	  18:30	   Vreeloo	  1	   Do	  21:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:00	   Do	  20:00	  
A3	   Di	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:30	   Do	  19:30	  
V8	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	  

extra	  
donderdag	  
22-‐23	  uur	  

Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
extra	  
donderdag	  
21.30	  uur	  

V7	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	   Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
V6	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	   Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
V5	   Wo	  19:30	   Hoogland	  1	   Vreeloo	  1	   Wo	  19:30	  
V4	   Wo	  19:30	   Hoogland	  2	   Vreeloo	  1	   Wo	  19:30	  
V3	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
V2	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  1	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
V1	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  1	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
F&F	   Ma	  18:30	   Vreeloo	  1/2	   	  	   	  	   Ma	  19:30	   	  	  

Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Kampioenen! 
Afgelopen zaterdag hadden we al de eerste twee kampioenen van dit veldseizoen. VALTO F5 speelde uit 
een spannende wedstrijd tegen Pernix F4. De F5 kwam op een achterstand van drie doelpunten te staan. 
Door het inzetten van de superspeler werd dit al snel teruggebracht tot 2 doelpunten. De F5 kreeg nu de 
smaak te pakken en kwam op voorsprong en won uiteindelijk de wedstrijd met 6-8. VALTO D1 ging tegen 
ODO D1 heel voortvarend van start. Er werd kans op kans gecreëerd maar aan het begin wilde er geen 
een in. Langs de kant werd al geopperd dat er cellofaan over de korf gespannen was. Maar toen het 
eerste doelpunt gescoord werd, volgde het ene mooie punt na het andere om met rust al met 6-0 voor te 
staan. Na rust wilde het niet meer zo lukken en ging het nog even flink regenen ook. De uitslag was 7-1 
en hiermee is de D1 verdiend kampioen. 
 
Op de foto's kunnen jullie zien dat de spelers en coaches erg blij waren met het resultaat! 
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Post vanuit de Ledenadministratie 

 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.  
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn, wil je dat dan 
even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de 
administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden. 
 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2015.  
Hou hier alstublieft rekening mee! 

 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

 
Vriendelijke groet, 
Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie CKV-VALTO         leden@ckv.valto.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gezocht voor het NK D-jeugd op 6 juni! 
Zoals jullie weten organiseert VALTO dit jaar het NK voor D-jeugd. De organisatie daarvan komt snel op 
gang en hiervoor hebben we een aantal vrijwilligers nodig. Zowel voor de voorbereidingen als voor op de 
dag zelf. 
 
Je kunt dan denken aan: 

• Het maken van het programmaboekje 
• Het aanschrijven en communiceren met de teams en genodigden 
• Zorgen voor het juiste materiaal 
• Het maken van de speelschema's en uitslagenborden 
• Bardienst draaien en in de keuken staan 
• Teambegeleider 
• Speaker/omroeper etc. 

Er zijn stiekem best wat functies te vervullen, maar zoals altijd: vele handen maken licht werk! 
Vind jij het leuk om dit te doen, om hier deel vanuit te maken? Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl 
 
Namens de organisatie, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon 
op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
01-05  Geen schoonmaak  
08-05  C1 
15-05  F3 en F4 
22-05  E1 en E2 
29-05  E3 en E4 

05-06  E5 en E6 
12-06  D1  
19-06  F1 en F2 
26-06  Geen schoonmaak 
03-07  B1 en B2 

 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
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Gaat het nog wel goed met VALTO? 
Beste mensen van VALTO. Na mij enkele weken vooral druk gemaakt te hebben over 
vrijwilligersacties en andere niet-korfbal zaken binnen VALTO, werd ik dit weekend, op een 
verjaardag notabene, geconfronteerd met wat negatieve feedback. De uitslagen van dit weekend 
gaven weer dat VALTO toch wel met problemen kampte. Bij wat aandachtiger luisteren vernam ik 
inderdaad flink wat verliespartijen bij VALTO dit weekend. 
Het commentaar was niet van de lucht. Opstellingen niet goed. Inzet van spelers niet goed. 
Verkeerde keuzes van coaches en noem maar op. 
Ik heb dat maar zo gelaten, daar op dit verjaardag, want wie zit er nog te wachten op een discussie 
met een oude man? 
 
Maar vanmorgen zat het me toch niet lekker. En omdat ik u, beste lezer, regelmatig als uitlaatklep 
mag gebruiken, wil ik u graag mijn mening geven.  
 
We hebben veel ploegen bij VALTO en de meeste daarvan spelen met volle emotie en inzet hun 
competitiewedstrijden. Een flink aantal van onze wedstrijdport teams staan er goed voor: Ploegen 
zoals B1, A1, VALTO 2 en VALTO 1 spelen allemaal mee aan de bovenkant van de competitie. En 
ja, deze ploegen verloren deze zaterdag allemaal een belangrijke wedstrijd. Dat is een domper. 
Domper voor de spelers, domper voor de coaches en natuurlijk ook een domper voor publiek, 
ouders en andere betrokkenen.  
Maar gaat het dan slecht met VALTO? Nee toch?  
 
Ik breng u graag in herinnering: al deze ploegen speelden enkele jaren geleden structureel lager dan 
nu. En ondanks dat we die laatste jaren gepromoveerd zijn naar het huidige prima niveau, staan de 
meeste ploegen lekker hoog (zo niet bovenaan) in de competitie. Geweldig! En verder is VALTO een 
vereniging in groei-en-bloei! Zijn er heel veel mensen die als extra vrijwilliger aan de bak willen. 
Groeit VALTO in leden! En organiseert VALTO geweldige evenementen zoals de Giga-
kangoeroedag. 
 
Nee mensen, het gaat uitstekend met VALTO. Ook als we hier en daar eens verliezen. Ook als een 
flink aantal van onze ploegen verliezen zoals zaterdag. Dat is namelijk precies waarin het gaat om 
sport. Je wint soms, je verliest soms, en je weet daarmee om te gaan. Want wedstrijden winnen is 
één ding, maar je bent pas echt een winnaar als je om kunt gaan met verliezen en daar vervolgens 
weer sterker uit weet te komen. 
 
Succes met winnen! 
Ome Willem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
13-04-2015 Algemene Ledenvergadering in de VILLA VALTO 
24-04-2015 8:30 Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen  

Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert VALTO de Giga-
Kangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen. 

20-06-2015 0:00 VALTO Einddag  
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Wedstrijdverslagen 
 
 
Wederom teleurstelling voor VALTO 1    Sponsor: Martin Stolze 
b.v. 
Zaterdag 25 april stond er weer een uitwedstrijd op het programma voor VALTO 1. De tegenstander was 
IJsselvogels 1 uit Moordrecht. Afgelopen tijd wilt het nog niet echt lukken bij het eerste team van VALTO, 31 
januari was de laatste overwinning in competitieverband. Vorige week werd er een nederlaag geleden met 
een zure nasmaak en deze nasmaak wilde het team van coach Marco Swikker wegspelen met een goede 
wedstrijd waarin er weer zou worden gewonnen. Niels Koole was weer hersteld en begon weer in de basis. 
Kees Verkade begon wederom in de basis voor Thom Voskamp. In het eerste kwartier van de wedstrijd ging 
de wedstrijd gelijk op. Door doelpunten van Rob de Ruiter, Naomi Grootscholten en Frank de Rijcke stond 
het na 15 minuten spelen 4-4. Het spel was weliswaar nog niet heel goed, maar er werd nog redelijk goed 
verdedigd. Hierna brak er alleen een fase aan waar het bij VALTO mis ging. In aanvallend opzicht werden er 
te veel foute beslissingen genomen en verdedigend werd er niet goed gecommuniceerd dat leidde tot veel 
onnodige doelpunten. Ijsselvogels kon twee keer een serie van drie doelpunten op rij maken, waardoor de 
achterstand op eens was opgelopen tot 10-5. Voor rust scoorde Lisanne Onck nog de 10-6, maar het 
slotakkoord was van Ijsselvogels en de kleedkamers werden opgezocht met een 11-6 achterstand. In de rust 
liet Marco Swikker duidelijk merken dat het anders moest. Er moest meer pit in komen en de duels moesten 
een keer gewonnen gaan worden. 
De score in de tweede helft werd weer geopend door IJsselvogels, maar daarna werd er een achtervolging 
ingezet door VALTO. Frank de Rijcke zorgde voor de 12-7, maar na de 13-7 van Ijsselvogels waren het 
vooral de dames bij VALTO die zich lieten gelden. Naomi Grootscholten, Lisanne Onck en Ellen van der 
Haagen scoorden alle drie. Rob de Ruiter verzilverde nog een strafworp en ineens stond het weer 13-11, 
ineens was het geloof weer terug bij VALTO en was IJsselvogels even de weg kwijt. 
  



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Helaas hadden de heren van IJsselvogels op tijd de weg naar de korf weer gevonden, want binnen enkele 
minuten was het verschil weer 4 punten, 17-13. Aan beide kanten werden er nog een paar ballen 
ingeschoten, maar voor de eindstand maakte dat niet uit, 20-15. Weer een nederlaag voor het eerste team 
van VALTO. Vriendenschaar wist wel te winnen waardoor de achterstand op de nummer 1 nu drie punten is, 
daarbij is de voorsprong op de promotie-/degradatieplaats ook maar drie punten. Het zullen dus spannende 
wedstrijden worden aan het einde van de competitie en daar kunnen we de steun van het publiek goed bij 
gebruiken. Aanstaande zaterdag staat de inhaalwedstrijd tegen uitgerekend Vriendenschaar op het 
programma. Wilt VALTO nog enigszins iets betekenen in deze competitie zal er zaterdag echt gewonnen 
moeten worden! 
 
Doelpuntenmakers: Frank 5, Rob 4, Naomi 3, Lisanne 2 en Ellen 1 
 
 
 
 
 
VALTO 2 – IJsselvogels 2 
Op 25 april stond voor VALTO 2 de wedstrijd tegen IJsselvogels op het programma. In de ranglijst staat deze 
ploeg ver onder ons, maar afgelopen zaterdag wist deze stugge en fysieke ploeg het grootste gedeelte van 
de wedstrijd de voorsprong te nemen. 
Nog steeds zijn er wat blessures binnen de selectie, waardoor we niet met ons complete team konden 
beginnen. Kees speelde in team 1 en Laurens en Ruben vulden samen zijn plek op. Manon nog steeds 
geblesseerd en Mirjam ziek, waardoor Antoinette bij ons startte.  
De wedstrijd begon met een 1-0 achterstand door een strafworp. Achtereenvolgens twee doelpunten aan 
onze zijde, waarmee wij de leiding pakten. Daarna volgden vier doelpunten voor IJsselvogels en dit gat 
wisten wij pas in het laatste kwartier van de wedstrijd dicht te krijgen. Even werd zelfs nog de voorsprong 
teruggepakt, maar daar had de tegenpartij nog snel een antwoord op. Uiteindelijk werd er met 1 punt verschil 
verloren en werd het 14-13. 
In deze wedstrijd konden we het weer niet laten zien en viel het kwartje ditmaal de verkeerde kant op. De 
andere wedstrijden in het voorjaar wisten wij ondanks het matige spel wel te winnen. Met zijn allen kunnen 
we veel beter en we kijken nu dan ook weer vooruit naar de wedstrijd tegen Oranje Wit 3. Hier hebben we 
nog een appeltje mee te schillen. In het najaar werd hier met 1 punt verschil verloren. 
Komend weekend spelen wij niet, maar de week erna kunnen we ons herpakken en laten zien dat wij een 
ploeg zijn die het waard is om te promoveren naar de 1ste klasse. Nog steeds staan wij bovenaan in de 
ranglijst met 3 punten voorsprong op onze concurrenten. 
Invallers, reserves en supporters weer hartelijk bedankt en graag tot ziens op 9 mei. 
 
       Groeten, VALTO 2 
 
 
 
 
VALTO 8 – Madjoe 6 
VALTO 8 is op weg naar het kampioenschap in de 7de klasse. Nog 4 wedstijden knallen en het is binnen. 
Afgelopen zaterdag stond een van deze wedstrijden op het programma. Madjoe 6 was de tegenstander. De 
vorige keer werd het een 11-5 overwinning voor VALTO 8 en ditmaal moest het ook niet te moeilijk zijn om 
de punten in de Lier te houden. Michiel, Arie en Martin waren afwezig. Laurens van der Meer viel bij ons in 
en Bo alsemgeest was reserve. In de aanval begonnen Peter, Laurens, Fiona en Helma. In de verdediging 
begonnen Bart, Sjors, Leonie en Rosanne. Na een moeizaam begin stond het na 10 minuten 2-2 door 
doelpunten van Peter en Sjors. Hierna waren het Peter en Laurens die de stand naar 4-2 zette. Uit de eerste 
aanval na de wissel scoorde Madjoe de 4-3. Gelijk hierna bracht Sjors het verschil weer op 2 doelpunten. Na 
nog even aanzetten van VALTO 8 werd de ruststand bepaald op 7-3 door doelpunten van Helma en 
Laurens. Na de thee kwam Marleen in het veld voor Rosanne. Ook de tweede helft liep stroef. Veel kansen 
(vooral afstandsschoten) , maar niet veel doelpunten. De eerst vakwissel in de tweede helft vond dan ook 
pas na 17 minuten plaats. Dit door 2 doelpunten van Sjors. In de laatste 17 minuten lukte het alleen Peter 
nog om te scoren en werd er dus niet meer van vak gewisseld. De eindstand 10-3. Doelpunten: Sjors 4x, 
Peter 3x, Laurens 2x en Helma 1x. Nog maar drie wedstrijden te gaan tot het kampioenschap. 
 
      Groeten VALTO 8 
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VALTO 8 – Dijkvogels 5 
De wedstrijd VALTO 8 – Dijkvogels 5 stond gepland op zaterdag 4 april. Helaas kon deze wedstrijd toen niet 
gespeeld worden en hadden beide teams een zaterdag vrij. Een zaterdag vrij is altijd wel lekker, maar 
betekent ook dat de geplande wedstrijd een andere keer ingehaald moet worden. Dit gebeurde afgelopen 
maandag. Om 20:15 werd door Laurens van der Meer het startsein gegeven. Dit was helaas niet het 
startsein voor veel spektakel. Het eerste doelpunt werd na 10 minuten pas gescoord en kwam op naam van 
een speler van Dijkvogels !. Dit konden we natuurlijk niet laten gebeuren. Want van iedereen mag je 
verliezen, maar NIET van Dijkvogels. Zo gezegd zo gedaan twee minuten later stond het weer gelijk door 
een doelpunt van Sjors. Nu waren we warm gedraaid en moest het gaan gebeuren. Helaas was het weer 
Dijkvogels dat op voorsprong kwam. Na het doelpunt was het VALTO dat met scherp schoot en waren 
Leonie 1x, Sjors 2x, Arie 2x en nog een keer Sjors die stand naar 7-2 tilden. Hierna maakte Dijkvogels de 7-
3 en schoot Helma net voor rust de 8-3 door de korf. Dit was de ruststand. In de rust werd de volledige 
reservebank gewisseld en kwamen Peter, Bart en Fiona het veld in. Sjors, Arie en Leonie namen hun plaats 
in op de bank. De tweede helft begon met 8-4 van Dijkvogels. Daarna was het Peter die met zijn zo bekende 
schot de 9-4 op het scorebord zette. Dijkvogels maakte zijn laatste doelpunt en kwam nog op 9-5. Daarna 
bepaalde Helma 1x, Fiona 1x en Peter 1x de eindstand op 12-5. VALTO 8 staat nu op 18 punten uit 10 
wedstrijden. Concurrent VEO 6 staat met 12 punten uit 7 wedstrijden op evenveel verliespunten. Nog 4 
wedstrijden voor VALTO 8. Één daarvan is tegen VEO 6. Dus bij 4 keer winst zijn we kampioen. Doelpunten: 
Sjors 4x, Arie 2x, Helma 2x, Peter 2x, Leonie 1x, Fiona 1x. 
 
       Groeten VALTO 8 
 
 
 
ONDO C1 – VALTO C1 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen ONDO C1. Thuis werd er gewonnen met 8-7. 
We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Max, Luca, Lisette en Sheila. In de verdediging startte Twan, 
Bas, Laura en Vera. Tessa en Martijn begonnen op de bank. We waren niet scherp genoeg en verloren veel 
ballen door slechte plaatsing. Ook was het lastig dat we ineens op een groot veld moesten spelen. Dit kostte 
veel kracht en daardoor hadden we aan het einde wat minder energie over. We gingen de rust in met een 4-
2 achterstand, maar na rust kwamen we wat te kort om bij te blijven en zo verloren we uiteindelijk met 10-3. 
Het zat er zaterdag niet in en dat is erg jammer, maar er is nog niks verloren. 
  
       Groetjes de C1 
 
 
 
VALTO C2 - Dijkvogels C2 
De wedstrijd ging gelijk op in het begin, maar nadat er steeds meer tijd verstreek in de eerste helft kwam 
Dijkvogels meer aan bod en gingen ze ook meer scoren. Bij VALTO lukte dit niet en dit bracht de 
tussenstand in de rust op een 2-7. 
In de tweede helft begon VALTO al scherper dan in de eerste helft, hierdoor kreeg VALTO ook meer kansen. 
Helaas lukte het niet om de achterstand met Dijkvogels nog in te halen en was de stand aan het eind van de 
wedstrijd 5-8. 
 
 
 
 
 
VALTO D1 - Odo D1 
Afgelopen zaterdag moesten we onze kampioenswedstrijd spelen, wat heel bijzonder is want we moeten nu 
nog 2 wedstrijden. Maar omdat we alles al hadden gewonnen, konden de tegenstanders ons eigenlijk al niet 
meer inhalen, maar dan moesten we deze wedstrijd wel winnen! Vorige week hadden we ook al tegen Odo 
gespeeld en ruim gewonnen, dus we hadden er wel vertrouwen in dat we nu ook zouden winnen. Maar 
spannend blijft het altijd. 
De wedstrijd begon en er waren heel veel kansen, helaas gingen die er niet allemaal in. Maar gelukkig 
schoten we er ook een aantal in en uiteindelijk wonnen we met 7-1.    
VALTO D1 is KAMPIOEN!!!!! 
       Rosanne 
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VALTO D5 – Avanti D5 
Omdat het voor Avanti niet mogelijk was om op 9 mei de wedstrijd tegen VALTO te spelen werd deze verzet 
naar afgelopen woensdag. Dit was alweer de 5de keer dit seizoen dat beide ploegen tegenover elkaar 
stonden. Achtereenvolgens 0-6 verlies, 5-1 verlies, 0-3 verlies en 2-2 gelijk. Vandaag moest het dan maar 
eens gebeuren, winnen van Avanti. Omdat Jason zijn vinger gekneusd had deed hij niet mee en nam hij een 
plaatsje in op de reserve bank. Gelukkig wilde Jordan (D4) en Guillermo (E6) wel invallen bij de D5 en kon 
de D5 dus met een goed gevuld team beginnen aan de wedstrijd. In de aanval starten Sven, Bart, Marleen 
en Dione. In de verdediging startte Ibraheem, Jordan (heer), Indy en Norah. Na een helft waarin verdedigend 
nog wel het een en ander mis ging en waar aanvallend de kansen wel gecreëerd werden maar uiteindelijk 
niet benut was de ruststand 0-2 in het voordeel van Avanti. Dit konden we niet op ons laten zitten. De 
boodschap van de coaches was dan ook luid en duidelijk. Knokken voor iedere bal,  het je tegenstander zo 
moeilijk mogelijk maken en de kansen die je krijgt afmaken. In de tweede helft kwam Guillermo erin voor 
Jordan en was duidelijk te zien dat de spelers gehoor gaven aan de gekregen boodschap. Geen enkele bal 
werd zomaar aan de tegenstander gelaten en iedereen deed zijn uiterste best om het Avanti zo moeilijk 
mogelijk te maken. Met effect. Na 12,5 minuut in de tweede helft stond er door doelpunten van Sven 1x en 
Marleen 2x niet 0-2 voor Avanti maar 3-2 voor VALTO op het scorebord. Met nog 12,5 minuut moest het 
mogelijk zijn deze voorsprong te behouden of zelfs uit te bereiden. Helaas kwam Avanti terug tot 3-3 en 
sloegen de zenuwen toe bij de spelers van VALTO en Avanti. Beide wilden vol voor de winst gaan en dit 
zorgde voor veel aanvallende fouten bij beide ploegen. Echt goede kansen werden er daardoor niet 
gecreëerd en de eindstand was dan ook 3-3. Helaas niet gelukt om van Avanti te winnen. Komende 
zaterdag tegen ONDO een nieuwe kans op een overwinning. 
       Groeten Sjors en Wouter 
 
 
 
VALTO E1 – DES E1 
De E1 van VALTO heeft een leuke wedstrijd gespeeld op zaterdag 25 april. Ze hebben 10-3 gespeeld tegen 
Des E1. David heeft er zes gescoord, Emma twee en Niels ook twee. De eerste helft was het 2-0 voor 
VALTO en daarna ging het beter en waren er nog acht doelpunten voor VALTO en drie voor Des in de korf 
geraakt. 
Het voor verdedigen lukte goed en de ja bal is ook goed gelukt. Vorige week moesten we ook tegen Des en 
de volgende keer op 16 mei tegen Fortuna en dat gaat niet makkelijk worden. 
                                                           
      Groeten Sanne van Oudheusden 
 
 
 
VALTO E2 tegen ondo E6 
Na een zonnige koningsspelen  voor alle basis school kinderen in de lier en een top dag bij VALTO was het 
vandaag starten met miezerregen en was het vrolijke zonnetje ver te zoeken. 
Maar de meiden hadden er zin in, want ze wilde deze wedstrijd heel graag winnen ook al moesten ze hun 
vaste coach Thijs  missen en Brecht een team speelster . Ze deden hun  warming –up  en tactiek bespreken  
met Pieter die hun coach was die ochtend. 
De wedstrijd begon  nadat er een scheidsrechter op het veld was, want wij ouders waren al bang een fluitje 
in ons handen te krijgen om te gaan fluiten want tja zo goed kunnen wij de spelregels nog niet. Daar werd de 
begin fluit gefloten en oooo wat fel werd er al gelijk gespeeld op de bal al binnen een minuut werd er  door 
VALTO gescoord wauw  de sfeer bij de toeschouwers  zat er ook goed in maar daar kwam  ondo 1-1 . wat 
ging het gelijk op van beide kanten goed verdedigen onderscheppen en proberen te scoren . Na meerdere 
veters gestrikt werden in het veld ging het spel door en werd er gelukkig gescoord voor VALTO 2-2 maar wat 
gebeurde er de ballen gingen nu wel erg vaak bij ondo erin en gingen we de rust in met 2-5 voor ondo. Na 
peptalk van Pieter en bemoedigende woorden van de ouders werd het spel hervat.  En jehh de doelpunten 
kwamen voor VALTO en liepen we de achterstand in . De laatste 10 min gingen in en 5- 7 er was nog kans 
op overwinning daar geloofde we allemaal nog in.  Er werd weer door VALTO gescoord. Nog 2 min op het 
score bord de toeschouwers hadden het niet meer we gingen allemaal  van zit houding wisselen , onrustig 
bewegen staan wiebelen en toe juichen kom op meiden maar het mocht  niet baten op het laatste moment 
gooide ondo de bal door de korf  6-8 en al snel daarna het eind signaal de wedstrijd was klaar maar al 
kijkend terug een mooie wedstrijd je ziet de meiden groeien in hun spel een positieve pep talk doet veel en 
plezier ondanks verlies blijft en dat is sportief korfbal spelen dames. Petje af voor jullie vandaag. 
  
PS. Pieter bedankt voor het coachen en Sanne bedankt voor het invallen. 
         Gr een trotse toeschouwer. 
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Ondo E2 - VALTO E4  
Afgelopen zaterdag 25 april reden we naar 's Gravezande om daar de 2de wedstrijd te spelen tegen Ondo 
E2. Na een flink pak op onze korfbalrokjes en broekje met de wedstrijd van vorige week, was deze week het 
doel om het gat tussen de doelpunten kleiner te houden dan vorige week. En dat is gelukt! Ok het werd dit 
keer 13-3, maar met opgeheven hoofd konden we het Ondoveld verlaten. Maar met de strafworpen hebben 
natuurlijk gewoon wel gewonnen met 2-4! Dat jullie dat wel ff weten! En met de complimenten van de 
scheids, dat het een super leuke wedstrijd was geweest. We hebben gevochten als tijgers, ze stonden ook 
wel raar te kijken dat we het niet zomaar gewonnen gaven. De ballen werden er vaak tussen uit gehaald, 
goed verdedigd en ook zeker waren we in de aanval. Er stonden dan ook hele trotse moeders langs de kant! 
VALTO E4 ga zo door, jullie zijn echt op de goede weg!  
 
       Nova en Monique  
 
VALTO F2 
Een hele spannende wedstrijd met als invallers Tim en Mieke van de F1. 
De eerste helft voor met 9-7 ,daarna werd het spannend. 
Het hing er om. 
In de laatste minuut scoorde Tim nog na een strafworp met als eind resultaat 13-12 gewonnen! 
Super gespeeld! 
      Tim van lier 
 
 
 
 
Die Haghe F2 - VALTO F3  
Helaas zonder een zieke Lucas maar met een fitte Iris en Tristan vertrokken we afgelopen zaterdag richting 
Den Haag. De vorige wedstrijd tegen Die Haghe speelden we gelijk, dus er was een kans dat we met de 
punten terug richting De Lier zouden kunnen. We speelden op echt gras, dat is wennen natuurlijk. De bal 
blijft dan glad en dat maakt het gooien en vangen wat lastiger. Die Haghe kon dat op sommige momenten 
wat beter. Maar wat een leuke wedstrijd was het. De aanvallen waren goed en ook de kansen waren volop 
aan beide kansen aanwezig. Helaas had VALTO iets meer pech, ook Iris had een echte pechdag. Pink, pols 
en been deden zeer en Iris moest als superspeler het veld voortijdig verlaten. We willen Tristan en Iris wel 
enorm bedanken voor hun inzet, echt heel gaaf dat jullie mee wilden doen bij de F3. De eindstand was 13-3, 
maar toch reden we met een trots gevoel terug naar De Lier. 
  
       Groetjes Sanne en Marja 
 
 
 
 
Een klein beetje revanche   Fortuna F4 – VALTO F4 
Na de verloren wedstrijd van de week daarvoor  mochten we het afgelopen zaterdag direct weer opnemen 
tegen Foruna, dit keer in Delft. Met de verloren wedstrijd nog vers in ons geheugen waar bij Fortuna de 
Messi van het korfbal was opgestaan, met frisse moed richting Delft. Jammer genoeg hadden we een 
teamgenoot minder, Fieke had een blessure en om het team een beetje in evenwicht te brengen met onze 
tegenstander hadden wij onze Kees(sie) van VALTO meegenomen. Kees was al warmgedraaid en nam de 
volledige verantwoording van het verdedigen van Messi op zich. En Messi kwam niet door deze verdediging 
van Kees(sie) heen ;-))  Zodoende lukte het ons om in de eerste helft met 4-1 voor te staan. We speelden 
heel goed samen en hadden veel kansen en de bal had er nog veel meer in kunnen gaan. Maar met een 
forse voorsprong van 4-1 gingen we de rust in. Dat was leuk, dat hadden we nog niet meegemaakt!!! En dat 
gilde Jette dan ook knoert hard rennend uit over het veld….. “Jeaaaahhhh we staan voooooooooooor!!!!“  
Na de rust met nog een extra motiverende tolk van Nancy er weer tegen aan.  Fortuna speelde met 5 
spelers en zelfs daar draaide wij onze hand niet voor om. Er werd af en aan gescoord. En mocht er steeds 
weer een speler bij of weg bij Fortuna. Het was hartstikke spannend en we stonden eigenlijk steeds voor 
maar tegen het eind van de wedstrijd waren we wel een beetje moe van al dat verdedigen en rennen en 
zodoende lukte het Fortuna om net tegen het eind op een 8-8 gelijk spel te komen. Jammer genoeg werd de 
wedstrijd afgefloten en is het dus weer niet gelukt om een wedstrijd te winnen, maar deze keer hebben we 
ook niet verloren. Verder was het een ontzettende leuke en weer een leerzame wedstrijd, waar we allemaal 
1 of meerdere keren  in gescoord hebben. 
        Groetjes Jill en Irma 
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Pernix F4 - VALTO F5 
25 april stond de wedstrijd tegen Pernix uit Leiden op het programma. 
Bij winst zou VALTO F5 kampioen zijn. Het korfbalveld van Pernix was lastig te vinden, bij aankomst  moest 
er direct begonnen worden met de wedstrijd. Al snel stond het 4-1 voor Pernix en mocht de F5 de 
superspeler inzetten. Bij 4-2 moest die er weer uit. 
Met een ruststand van 5-3 moest er nog hard gewerkt worden om de overwinning en het kampioenschap 
binnen te halen. Het werd eerst nog 6-3, maar hierna kwam de F5 helemaal los. 
Onder leiding van de super enthousiaste leiding Naomi en Romee werd de 6-3 achterstand omgebogen in 
een 6-8 overwinning. Teruggekomen in De Lier werd het kampioenschap gevierd met taart!! 
  
        Daan 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Al van diverse ouders kregen wij de vraag wie er nu altijd meegaan als leiding met het jeugdweekend.  
Eigenlijk een hele logische vraag, het is toch fijn om te weten me wie uw kind meegaat dit weekend. 
Onderstaand een totale lijst met de leiding die dit jaar geselecteerd is met er achter welk team ze trainen 
geven. 
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben kan u altijd contact met ons opnemen. 
Opgeven kan natuurlijk ook nog, stuur dan een mailtje naar jeuk@ckv-valto.nl. 
 
Mvg groet namens het JEUK: 
Denise, Frank en Bart-Jan 
 
 
 
 
Jeugdweekend Leiding 
Onderstaand de lijst met leiding die dit jaar mee gaat op jeugdweekend.

• Denise	  Herbert	  
• Frank de Rijcke (D1) 
• Bart-Jan Schoone 
• Chirstiaan van Staalduinen 
• Gert-Jan Stolk 
• Frank Poot 
• Manon vd Ende 
• Thom Voskamp (C1) 
• Sharon Prins (C1) 

• Lieselotte Koole 
• Mellanie Noordam (D1) 
• Bart Verstegen (B2) 
• Pieter van Muyen (E1) 
• Twan Korteland (D2) 
• Naomi Grootscholten (F5) 
• Lisa de Rijcke 
• Nikki van Spronsen (F1) 
• Aileen Willemse 

 
 
voor vragen kunt u altijd bellen met: 

• Frank de Rijcke:  0640463753  
• Denise Herbert:  0613229967  
• Bart-Jan Schoone:  0614531839 
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